Jaargang 25 nr. 1

NIEUWSBRIEF
Elke veertien dagen digitaal Kerknieuws!?!
Helemaal gratis!
Geef wel uw mailadres door!
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Pasen als een nieuw begin
Pasen en lente zijn nauw met elkaar verbonden. Oorspronkelijk was Pasen ook een lentefeest. Het aanbreken van het nieuwe leven,
alles wat weer gaat groeien en bloeien, al die
lieve lenteboden, je kunt het ervaren als een
Godswonder.
Christus’ opstanding uit de doden kunnen we
zien als het begin van een nieuwe schepping.
In de Paasnacht wordt dan ook het scheppingsverhaal gelezen. God riep “Er zij licht.” En
er was licht, leven, toekomst.
Mooi als je zo vanuit hoop en verwachting Pasen kunt vieren. Maar het kan ook zijn dat je
niet kunt vieren, niets ziet van licht of nieuw
leven, gevangen in jezelf, gesloten als een graf
vanwege pijn of verdriet. Op je levensweg ligt
een grote steen die nieuw leven onmogelijk
maakt.
Pasen betekent soms dat je zelf aan de slag
moet gaan, stenen uit de weg moet ruimen
om nieuw mogelijk te maken, om God aan het
licht te laten komen en opnieuw geboren te
kunnen worden. Maar het komt ook voor dat
je zelf weinig kunt weinig doen aan de stenen
op je levensweg. Dan heb je hulp nodig van
lieve lenteboden. Hulp van mensen, van engelen, van God zelf. Om met liefde en zachte
kracht de stenen die je gevangen houden weg
te ruimen. Zodat je vrij wordt en kunt opstaan.
En een nieuw leven kan aanbreken. Marinus
van den Berg schreef hierover een mooi gedicht Pasen in jouw leven.

Pasen in jouw leven
Er is in het verhaal van ons leven
soms een knik.
Het gaat anders dan je gedacht had:
een verlies treft je,
een vriend gaat van je heen,
je huwelijk valt uit elkaar,
contacten lopen dood.
Je eigen levensverwachting loopt vast,
je vindt geen werk of raakt het kwijt,
je komt alleen te staan.
Je moet op je oude dag je huis verlaten.
Je meest geliefde wordt dodelijk ziek.
Op de weg van je leven ligt een steen die onverzettelijk lijkt.
Wie zal hem wegrollen?
Op diezelfde weg kun je iemand ontmoeten:
iemand spreekt je aan,
iemand tikt op je schouders,
een woord raakt je hart.
De steen komt in beweging.
Je kijkt niet in een donker gat,
maar ziet licht.
Je voelt je uitgenodigd,
je voelt nieuwe kracht komen.
Het litteken blijft, de wond heelt.
Je bent opnieuw aanwezig.
(Marinus van den Berg)
Laat het niet aan lieve lenteboden ontbreken
die ons te hulp komen!
Vreugdevol Pasen toegewenst!

Gert Jansen

Jaargang 25

Pagina 4

nr. 1

Vieringen rond Pasen
Zondag 9 april

10.00 uur

Palmpasen

Donderdag 13 april

19.30 uur

Vrijdag 14 april

19.30 uur

Goede Vrijdag

ds. G.H. Jansen

Zondag 16 april

10.15 uur

Eerste paasdag

ds. W. van Wakeren (Veenendaal)

Witte Donderdag
Heilig avondmaal

Bij de kerkdiensten
Palmpasen zondag 9 april
Palmpasen is het begin van de Goede Week.
Dat maakt Palmpasen een zondag met een
dubbel gevoel. Aan de ene kant grote vreugde om de intocht van Jezus die als een zachtmoedige vredevorst Jeruzalem binnenrijdt.
“Hosanna!” Aan de andere kant de donkere
contouren van Jezus’ naderende levenseinde. “Kruisig hem.” Er lijkt geen plaats voor
Jezus in onze wereld.

Witte Donderdag donderdag 13 april
Om 19.30 uur ’s avonds komen we bijeen in
een dienst van Schrift en Tafel als opmaat
naar het hoogfeest van Pasen. We lezen uit
Exodus 12 over Pesach, het Joodse Paasfeest, feest van de bevrijding uit de onderdrukking van Egypte. De Evangelielezing is
Johannes 13:1-15 over Jezus de Heer die
dient als een slaaf, en zijn leerlingen en ons
de voeten wast. In verbondenheid met God,
met Jezus die ons tot het einde heeft liefgehad, en met elkaar delen we de tekenen van
brood en wijn.

Goede Vrijdag vrijdag 14 april
Om 19.30 uur ’s avonds is er een sobere

ds. H. Veer (Doesburg)
ds. G.H. Jansen

dienst. We concentreren ons op de kruisweg
van Jezus en de betekenis daarvan voor ons
leven. Het lijdensevangelie horen we volgens
de beschrijving van Johannes. In het lijdensevangelie vervullen naast Jezus verschillende
andere personages, soms mensen zoals wijzelf, een hoofdrol. In de hoop het indringend
karakter van Jezus’ lijden dichterbij te brengen en de verschillende personages naast
Jezus tot leven te wekken, zullen verschillende gemeenteleden de uiteenlopende personages verklanken.
Het lijden van Jezus bepaalt ons ook bij het
lijden van vele medemensen. Vanwege het
lijden van zoveel mensen zal er in deze
dienst – nog meer dan anders – aandacht
worden geschonken aan de voorbeden.

Pasen zondag 16 april
Om 9.00 uur ’s morgens is er een feestelijk
Paasontbijt. Fijn om met zovele gemeenteleden - jong en oud - bijeen te zijn en met elkaar het feest van Pasen te vieren.
Om 10.15 uur is er een Paasviering. Het hoge
woord mag eruit. “De Heer is waarlijk opgestaan!”
Een Goede Week met goede, inspirerende
vieringen gewenst!
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Van de kerkenraad
Vervolg op de Visie Kerk 2025.
In de vorige nieuwsbrief hebben we u op de
hoogte gebracht van de a.s. wijzigingen in de
organisatie van onze kerk die een gevolg zijn
van de Nota Visie Kerk 2025.
Binnen de kerkenraad wordt gewerkt aan het
commentaar op de voorgestelde wijzigingen
van de kerkorde. Zodra deze gereed is zullen
we u hiervan op de hoogte brengen. Het is
een taaie materie, die niet uitdaagt tot grondige bestudering, maar is wel van belang voor
de toekomstige organisatie van onze kerk. Wij
zullen er eind maart een aparte kerkenraadsvergadering aan wijden.

Jeugdkerk en Zondagsschool

ningen die zijn voor onze kerk en gemeente
hebben gedaan en prijzen ons gelukkig dat zij
zich als vrijwilliger zullen blijven inzetten.
De kerkenraad is dankbaar dat we ook weer
drie nieuwe ambtsdragers hebben mogen bevestigen. Heleen Hupkes als diaken, Beli den
Hartog als ouderling-kerkrentmeester en Adri
Breure als ouderling. Adri is overigens herbevestigd als ambtsdrager. Hij is voorheen al
geruime tijd jeugd-ouderling geweest.
Het is fijn om te constateren dat er telkens
mensen in ons midden zijn die de roeping van
een ambt horen en er ook gehoor aan geven.
Wij wensen Heleen, Beli en Adri veel vreugde
en voldoening bij hun inspanningen.
Namens de kerkenraad,
Wout van Stempvoort
diaken

We zijn weer getuige geweest van de inspanningen van onze jeugd bij diverse activiteiten
en diensten. De jaarlijkse Kerstmusical en de
jeugddienst zijn goed verlopen en waren een
feest om bij te wonen.

Willy Hupkes
Harm Abbing

De jeugdkerk heeft nog wat activiteiten gepland, waarvan later in dit jaar waarschijnlijk
wel verslag zal worden gedaan.
Daarnaast diende en dient zich weer nieuwe
jeugd aan. Op Kerstmorgen mocht Emma
Janssen gedoopt worden. Een waar feest.
Inmiddels is bij Aafke en Joris Köning hun
zoon Daan geboren. Wij feliciteren hen met
dit prachtige wonder.
Wij wensen ook aanstaande moeder Ellen de
Reus en haar man Leon sterkte in de laatste
periode van de zwangerschap en spreken de
hoop uit dat ook zij zich binnenkort mogen
verheugen op de geboorte van hun kindje.
Anneke Nijman,
scheidend koster

Ambtsdragers.
In de dienst van 19 maart jl. hebben we afscheid genomen van Harm Abbing als ouderling-kerkrentmeester en van Willy Hupkes als
ouderling. Wij zijn dankbaar voor alle inspan-

Adri Breure
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pen dagen vaker gezegd, maar nu op papier:
Willy bedankt voor je inzet en fijn dat je blijft
verbinden!

Het is een komen en gaan....
Binnen de club van ouderlingen is een wijziging gekomen. Tijdens ons laatste ouderlingoverleg en tijdens de kerkdienst van 19 maart
jl. hebben we afscheid genomen van Willy
Hupkes.

De lege stoel wordt gelukkig weer opgevuld!
Adri Breure is 19 maart als ouderling bevestigd. Welkom in onze club. ‘Welkom terug’!
Adri is al eerder ouderling geweest en we zijn
blij dat hij opnieuw bereid is met ons mee te
doen.

Vele jaren hebben wij met Willy mogen samenwerken. Ons vaste vergaderhonk was bij
haar in de keuken, compleet met koffie en
zelfgebakken koek.

Adri was en blijft intensief betrokken bij het
jeugd- en jongerenwerk van onze kerk.

Voor ons als collega-ouderlingen was het fijn
om met Willy samen te werken. Betrokken,
gemotiveerd en bovenal geïnspireerd om binnen onze Lathum/Giesbeekse geloofsgemeenschap verbindend bezig te zijn.

Bezoek

Gelukkig blijft Willy bereid om namens onze
kerk bezoekwerk te doen. Het is haar afgelo-

We rekenen op een mooie verlenging!

We kunnen het niet vaak genoeg schrijven:
wilt u contact met een van de ouderlingen of
predikant of wenst u juist geen bezoek, geef
het door!

Paaskaars 2017
Op de paaskaars staat dit jaar het reliëf van de wijnstok, een beeld dat door Jezus genoemd wordt in Johannes 15:
De wijnstok en de ranken
Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die
geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij
bij, opdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie
gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok
blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als
jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in
mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets
doen.
Het kruis is rood; rood staat symbool voor het bloed van Christus en is ook de
kleur van de liefde. De alfa en de omega zijn de eerste en de laatste letter van
het Griekse alfabet. In het boek openbaringen noemt Jezus zich ook zo, het begin en het einde, de eerste en de laatste. De kleur is goud, en verwijst naar het
koningschap van Christus.
Op Paasmorgen zal de nieuwe kaars voor het eerst branden.

NIE UW S BR IE F

P AG IN A 7

Kerkelijke stand
MUTATIES LEDENBESTAND

—

november 2016 – maart 2017

Nieuw in onze kerkelijke gemeente / heropname / voorkeurlidmaatschap:
mw. W.G. (Ineke) Buurkes, Tuinstraat 2b, 6987 AJ GIESBEEK
mw. G.I.F. Vas, Marsweg 4, 6988 BM LATHUM
dhr. B. (Barend) Libosan, Ringoven 28, 6987 GE GIESBEEK
dhr. R.M. (Robert) Libosan, Ringoven 28, 6987 GE GIESBEEK

Verhuizing binnen de kerkelijke gemeente:
dhr. D. (Dani) Peekstok naar Tuinstraat 2b, 6987 AJ GIESBEEK

Verhuizing naar buiten de kerkelijke gemeente:
dhr. H.W. Blaauw, van Giesbeek naar Tiel
mw. G. (Gea) Bos, van Giesbeek naar Dieren

Geboren
16-03 Daan Jan Geurt, zoon van Aafke & Joris Köning, Zevenaar

Overleden
26-11 dhr. A. Kroon – 74 jaar
29-12 dhr. A.L. (Ab) Rietveld – 92 jaar

Doop

Gaat u verhuizen?
Laat het uw kerk ook weten.
Blijf in contact met uw
kerk.
E-mail:
leden@kerklathum.nl

25-12 Emma Maria Janssen, dochter van Robin & Albertine Janssen, Giesbeek

Lutherreis 24-29 april
Op maandag 24 april hopen we met een heel divers gezelschap
van 33 mensen te beginnen aan onze oecumenische Lutherrreis.
Iedereen heeft er zin in. De voorbereidingen voor de reis zijn
dan ook in volle gang. Een nadere kennismaking met elkaar als
reisgenoten en met het denken van Luther heeft reeds plaatsgevonden. Goed en inspirerend om elkaar te ontmoeten, en
elkaar te leren kennen en waarderen als deelgenoten van een
omvattende gemeenschappelijke geloofstraditie. En in alle
veelkleurigheid en veelstemmigheid, in verzoening en vrede,
samen op weg te gaan. Niet te blijven hangen in conflicten van
het verleden, maar hier en nu samen verantwoordelijkheid te nemen en samen te werken aan
een nieuwe gemeenschappelijke toekomst in kerk en wereld.
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Paasontbijt 16 april
Het is intussen een goede gewoonte geworden om op Paasmorgen samen te ontbijten.
Jong en oud is van harte welkom!
We vinden het fijn als velen aanschuiven.
Het ontbijt begint om 9.00 uur in
Het Gebouw in Lathum.
De paasviering begint een kwartier later dan gebruikelijk, om
10.15 uur. In deze dienst gaat
dominee Van Wakeren uit Veenendaal voor.
Er zijn geen kosten aan verbonden, wel is er na afloop de mogelijkheid voor een vrijwillige gift.
Als vervoer een probleem is, laat het ons weten, dan regelen wij dat.
U kunt zich tot 14 april opgeven bij een van de co-groepleden, via de mail of telefoon. Onder
de toren ligt ook een intekenlijst waarop u uw naam en het aantal personen kunt invullen.

Namens de Co-groep,
Ria Klein Ikkink, tel 0313-437379, e-mail fam.kleinikkink@kpnplanet.nl

1
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KERKNIEUWS
Protestantse Gemeente
Lathum-Giesbeek
………… 2017
Jaargang ……………

Bij de diensten

Kerkdiensten in de regio

Uit onze gemeente

Aanleveren kopij

Collectes en giften

Telefoonnummers en adressen

Activiteiten, bijeenkomsten, overig

Hebt u al kennis gemaakt met onze digitale nieuwsbrief KERKNIEUWS?
Naast de Nieuwsbrief die 2 maal per jaar verschijnt, geven wij iedere 2 weken een digitale nieuwsbrief uit met actuele informatie over onze gemeente zoals in het kopje hierboven aangegeven. Er zijn al veel gemeenteleden die zich op Kerknieuws hebben geabonneerd.
Kerknieuws wordt u per e-mail kosteloos toegezonden. U kunt u aanmelden op kerknieuws@kerklathum.nl of een telefoontje naar 0313-437379 (fam. Klein Ikkink).

Kerkleven
In Lathum/Giesbeek verschijnt sinds april 2016 iedere twee weken een digitale nieuwsbrief.
Inmiddels ontvangen 78 adressen een digitale nieuwsbrief en 5 adressen ontvangen een papieren versie.
De reacties uit onze gemeente op deze digitale nieuwsbrief zijn positief.
In de kerkenraadsvergadering van 16 februari jl. heeft de kerkenraad besloten om in de toekomst verder te gaan met de digitale nieuwsbrief.
Omdat er nog maar heel weinig mensen uit onze gemeente een abonnement op Kerkleven
hebben, lijkt het ons verstandig om hiermee te stoppen.
Met ingang van 1 juli 2017 willen wij de (prettige) samenwerking met Kerkleven beëindigen,
en ons volledig richten op de digitale nieuwsbrief.
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Oecumene
We hebben dit jaar al twee mooie oecumenische diensten in de kerk van Giesbeek gehad.
Op 15 januari, de week van de eenheid, ging
ds. Jan van der Stouw voor. Het thema was:
jouw hand, mijn glimlach.
Van dozen werd een muur gebouwd. Elke
doos had een opschrift, o.a. discriminatie,
vervolging, onverdraagzaamheid, enz.
Na het afbreken van de muur vormden de
dozen een kruis.

NR.
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Op donderdag 25 mei, Hemelvaartsdag, is er
om 10.00 uur een oecumenische dienst in de
kerk van Lathum. Jan Ubbink zal in deze
dienst voorgaan.
De volgende dienst is op 24 september. Dit
wordt een heel bijzondere dienst. Te zijner
tijd hoort u hier meer over in Kerknieuws en
via het Angerlo's Nieuws.
Op 3 december is de laatste oecumenische
dienst van dit jaar in de kerk van Lathum.
De oecumenische werkgroep.

Op 26 februari was het thema: wees als de
vogels. d.w.z. zorgen voor iemand en zich
zorgen maken om iemand.
In deze dienst ging voor ds. Gert Jansen
m.m.v. het koor Sign of Friendship o.l.v. John
Stinissen. Het was een heel mooie dienst
waar ook heel veel beweging in zat.

Heleen Hupkes, nieuwe
diaken

Na het lezen van deze vragen weet u een
klein beetje meer van Heleen.
Hey Heleen.

Heleen Hupkes
Een paar weken
geleden is ze bevestigd als diaken. Op andere
momenten kun je
haar tegenkomen
bij het organiseren van de vrijwilligersdag, en ze staat bij het oliebollen
bakken graag in de keuken. Binnenkort zien
we jou met de lange stok rondgaan voor de
diaconie, veel succes en plezier.

We komen je in Lathum wel tegen maar toch
ook weer niet zo heel vaak. Je woont hier
niet?
Nee, ik woon alweer 19 jaar in Zevenaar.
Heb je een leuke plek/buurt/huis om te wonen?
Een leuk huisje met een heerlijke tuin op
loopafstand van het centrum.
Je bent geboren in Lathum. Heb je daar lang
gewoond? En waar?
22 jaar in de Visserstraat.
Je hebt toch muziek gemaakt?

NIEUWSBRIEF

Ruim 25 jaar klarinet gespeeld bij Juliaantje.
Doe je dat nog ? Waarom wel/ niet?
Ik speel helemaal niet meer, ik heb om gezondheidsredenen moeten stoppen.
Nog over gedacht om bij een korps in de
buurt door te gaan met muziek maken?
Nee. Ik was toen al gestopt met spelen.
Was denk ik wel een goede ontspanning na
een dag hard werken?
Nu we het toch over werk hebben, wat doe jij
voor werk?
Ik werk als medisch analiste in ziekenhuis
Rijnstate in Arnhem.
Leuk om te doen?
Ja.
En heb je dit altijd al gedaan? Nooit gedacht
ik zou wel eens wat anders willen doen .
Mijn werk is door de jaren heen heel erg
veranderd en is heel erg geautomatiseerd.
Maar mijn specialisatie, die ik nu 3 jaar doe,
is nog veel hand- en puzzelwerk en is leuk
om te doen.
Je mag doen wat je wil, wat gaat het worden?
Op het moment weet ik het niet.
En waar gaat jou vrije tijd naar toe? heb je
hobby’s, favoriete bezigheden?
Het mooie weer komt er weer aan en dan is
het lekker om weer in de tuin bezig te zijn of
lekker een goed boek te lezen.
Over vrije tijd: daar ga je wat van inleveren,
want je gaat meedenken in de diaconie.
Zin in ? Ja.
Heb je er lang over na moeten denken?

P AGINA 1 1

Ik was al eens eerder gevraagd en toen niet
gedaan, maar nu begon het wel te kriebelen.
Fijn hoor, een nieuw gezicht in de kerkenraad. Geen nieuwe achternaam, die zijn we in
de loop der jaren nog al eens tegen gekomen
toch?
Mijn vader heeft 26 jaar in de kerkenraad
gezeten. Mijn opa vele jaren en heeft alle
functies ongeveer gehad. Ik ben de 4e generatie.
Had je er al eens eerder aan gedacht, zo van:
dat zou ik ook nog wel eens willen doen. Lijkt
me leuk, gezellig, interessant?
Nee, eigenlijk niet, maar de omstandigheden zijn veranderd. Ik wou toch weer vrijwilligerswerk gaan doen en dit kwam op het
pad.
Tv kijken of boek lezen?
Wisselend. Ik ben van de detectiveseries en
opnemen, maar een goed boek moet toch
eerst uit.
Lekkerste eten en wat maak je nooooit klaar?
Iets wat heel bewerkelijk is of lang duurt
maak ik voor mijzelf nooit klaar, bijvoorbeeld rollade
Wat drink jij onderuitgezakt na een dag hard
werken
Op het moment thee.
Favoriete muziek?
Heel wisselend. O.a. filmmuziek . Dit komt
ook omdat ik het veel gespeeld heb en er
een verhaal inzit.
Heleen, fijn dat je mee wilde werken aan dit
interview
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Beli den Hartog, nieuwe
kerkrentmeester
Da’s die jongen met
die lange benen en
die donkere haren.
De oudste zoon van
Jan en Willie.
Mag ik u voorstellen:
Onze nieuwe kerkrentmeester.
Veel succes!

Hoi Beli.
Hoe is het, druk zeker met dit mooie weer in
deze tijd van het jaar?

NR.
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doel. Is fietsen ook je hobby?
Fietsen is nu mijn hobby om te trainen
voor de Alpe d’huzes. Maar het was niet
mijn hobby. Ik zocht een sportieve uitdaging en die heb ik gevonden. Fietsen is leuk
om te doen.
Wat doe je verder om je vrije tijd op te vullen?
Ik zit in het bestuur van de agrarisch jongeren de Liemers. Sinds november voetbal
ik af en toe.
We zijn niet nieuwsgierig hoor, we weten alleen graag alles, maar eh, hoe staat het met de
liefde?
Haha, goede vraag, ik ben vrijgezel.
Binnenkort krijg je de titel oom, mooi he?!
Kan niet wachten. In mijn vriendengroep
zijn er al wat kinderen geboren en 14 dagen terug Daan van Aafke en Joris, twee
goede vrienden van mij, dus naast dat ik
oom word fiets ik ook graag daar even
langs.
Staat de traptrekker al klaar?

He Anita, gaat goed, geniet erg van een uurtje langer.

Nee nog niet, maar we zullen er zeker een
klaar zetten in Lathum.

Even voor de goede orde, want daarom doen
we dit interview: wat doe je precies ?

Een paar weken geleden heb je ja gezegd tegen de kerkrentmeesters, waarom?

Ik werk nu 2 jaar thuis op het melk- en
pluimveebedrijf van mijn ouders en mij.

Ik heb als kind een mooie tijd op zondagsschool en later jeugdkerk gehad. Heb nog
veel contacten uit die tijd. Om dit voor te
zetten lijkt me een leuke uitdaging en ik
hoop zo met iedereen dit door te zetten.

Doe je alle werkzaam heden alleen?
Nee, zeker niet. We doen het werk hoofdzakelijk met zijn drieën. Door de week helpt
Gerco ons 7 dagdelen. Voor Gerco is dit een
dagbesteding vanuit een zorgaanbieder.
Gerco werkt al 8 jaar bij ons en is altijd vrolijk, dat maakt het mooi.
Je werkt met de natuur, denk je wel eens: hoe
is het mogelijk? Hoe kan het toch allemaal
weer groeien en geboren worden?
Ja, heel mooi, ben daar heel dankbaar
voor. Een mooi gewas geniet ik erg van.
Je gaat binnenkort fietsen voor het goede

Was je verbaasd toren je gevraagd werd?
Ja, had dat niet verwacht. Wel erg leuk.
Moest je lang nadenken?
Nee.
Als jij de manager (om in termen van deze
tijd te spreken) van de kerk zou zijn. Wat zou
je anders willen zien van de kerk, veranderen
misschien? Laat gerust je fantasie op de loop
gaan, geld is geen probleem.
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Heb niet iets wat ik wil veranderen, het gaat
mooi zo wat ik mee krijg en de kerk en de
Wheme zijn mooie gebouwen. Maar het kan
zo zijn dat ik na wat vergaderingen wel ideeën heb.
En? Ga je nog een dansje wagen op Dreamfields? Of is dat jou ding niet, ben je meer van
de dorpsfeesten?
Tja, eerst maar even fietsen en dan zie ik
verder. Ik ben graag op feestjes, geniet dan
even en praat met iedereen. Het moet wel
passen, anders sla ik een keer over en blijf ik
thuis, daar geniet ik ook.
Gebakken of een gekookt eitje?

Dit is de lastigste vraag, beide heerlijk
Biertje of een glas melk?
Ben niet zo’n melkdrinker.
Met je vrienden biertje drinken, bank hangen
of ergens naartoe gaan?
Bank hangen of spelletje doen geniet ik van,
we hebben drukke levens dus even bijpraten doe ik graag.
Wat eet je het liefst en wat helemaal niet?
Ik eet geen kaas en het liefst eet ik ribeye
met gebakken aardappelen.
Favoriete muziek?
Alles wel, geen voorkeur.

Jan Luyken (1659-1712), De kruisdraging

pen in bruin, penseel in grijs, h 200mm × b 382mm. (Rijksmuseum)
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Kan het
niet zo
goed, ben
hier voor
‘t eerst
hoor.

NR .

Gelukkig zijn de
roze jurken op
tijd gekomen.
Nou zeg
dat wel!

Oh, ‘t is ’n
meisje.

Kerstmusical
2016
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De actie Kerkbalans 2017 is
goed verlopen. We bedanken alle gevers en vrijwilligers die de actie weer tot
een succes hebben gemaakt. Mogen wij er op rekenen dat u tijdig het door u
toegezegde bedrag overmaakt?
Tot nu toe is er aan toezeggingen een bedrag van €
22.169,50 binnen. Ten opzichte van 2016 ( € 22.078,50)
is dit een geringe toename van 0,4 %. De toezeggingen
liggen boven de begroting van € 21.750,--. Dit neemt
niet weg dat we nog wel een tekort van € 3805,50 houden op de exploitatiebegroting van 2017.
Om u een indruk te geven over de samenstelling van de
inkomsten uit kerkbalans geven we hieronder wat cijfers.
Er zijn 178 brieven bezorgd
169 antwoorden zijn binnengekomen
1 lid heeft zijn lidmaatschap opgezegd
Een aantal leden hebben het antwoord (nog) niet ingeleverd of hebben nog geen bedrag aangegeven dat ze willen geven dit jaar.
100 leden zeggen hetzelfde bedrag toe als in 2015
38 leden zeggen meer toe, in totaal

: € 1201,00

22 leden zeggen minder toe, in totaal

: € - 745,00

3 leden zeggen voor het eerst toe, in totaal : € 190,00
5 leden hebben wel gereageerd, maar (nog) niet aangegeven wat zij toezeggen
8 leden hebben niet gereageerd
1 lid heeft bedankt
1 lid is onbekend op het adres waarop hij staat ingeschreven
We spreken de hoop uit dat er nog ongeveer € 350,00
binnenkomt van leden die op dit moment nog geen toezegging hebben gedaan.

NR.

1

2017
Gemiddeld is er € 136 per bijdrager toegezegd. Dat is € 104 onder
het landelijk gemiddelde van
2016 van € 240 per bijdrager. In
de provincie Gelderland werd in
2016 gemiddeld € 215 toegezegd
per bijdrager. Daar zitten we nog
€ 79 onder. Hier ligt voor ons allemaal nog een uitdaging.
Om de begroting van 2017 sluitend te krijgen zou de actie kerkbalans € 25.975,-- moeten opbrengen. Dat zou per bijdrager
een toezegging van € 148,-- zijn.
Nu geeft 30 % van de bijdragers
dat bedrag of meer.
Voor ons als college van Kerkrentmeesters is het belangrijk uw toezegging te ontvangen in de maanden die u hebt aangegeven op het
antwoordformulier. Wij hebben
bepaalde vaste verplichtingen zoals het betalen van de predikant,
de energienota’s, voorgenomen
onderhoud en overig kerkelijk
werk. Nu wij weten wat wordt
toegezegd, kunnen we verantwoord onze verplichtingen aangaan.
Nogmaals bedanken wij allen die
bijdragen aan het werk van onze
plaatselijke kerk.
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In de winterperiode staat voor
Kerkbeheer altijd
de actie Kerkbalans centraal. Meer hierover
kunt u lezen in het artikel over de actie kerkbalans 2017.

Kerkbeheer

De eindejaarscollecte 2016 heeft € 510,-- opgebracht. Zoals in de brief voor de eindejaarcollecte is aangeven, wordt de opbrengst besteed voor de aanschaf van een flipoverbord
en een beeldscherm in de Wheme. Alle gevers
bedankt voor uw bijdrage.
Het flipoverbord staat al in de Wheme en is
geschonken door Hermine Spaan.
Hierdoor kunnen we het volle bedrag besteden
aan de aanschaf van een permanent beeldscherm (Smart TV scherm) waarmee we via de
camera uit de kerk de diensten ook in de Wheme kunnen volgen, maar waarop ook een laptop kan worden aangesloten en we gebruik
kunnen maken van internet. Voor deze aanschaf hebben we ook een subsidie weten binnen te halen van € 500,-- uit het Gemeente
fonds van de classis Achterhoek-West. Met
deze beide bedragen verwachten we dat het
doel gerealiseerd kan worden.
Al vele jaren hebben we regelmatig gebruik
mogen maken van het elektronisch orgel van
Ab Rietveld bij een openluchtdienst of de gemeente contactmiddag voor ouderen in de
Wheme. En Ab heeft altijd gezegd, als ik er niet
meer ben, krijgen jullie als kerkgemeenschap
mijn orgel. Ook de kinderen van Ab waren van
deze toezegging op de hoogte en wij waren
dan ook blij met het telefoontje dat wij het orgel in ontvangst mochten nemen. Wij zullen
nog vaak aan Ab denken als we gebruik maken
van dit prachtige orgel. Wel moeten we nog
even nadenken waar we het orgel een plek
gaan geven.
Tijdens de laatste vergadering van kerkrentmeesters op 20 februari hebben we afscheid
genomen van Harm Abbing als kerkrentmeester. Harm bedankt voor je jarenlange inzet.
Gelukkig blijf je nog op vele fronten actief o.a.
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als koster, in het onderhoud van de tuin rondom de kerk en bij werkzaamheden bij een begrafenis op de begraafplaats. Maar gelukkig
mochten we Beli den Hartog als nieuwe kerkrentmeester welkom heten in ons college. Beli,
wij wensen jou veel wijsheid en plezier toe bij
de uitoefening van dit ambt.

In en rondom de kerk en de Wheme wordt
veel vrijwilligerswerk verricht om kerk en
Wheme schoon te houden en de tuin rondom
de kerk netjes. De familie Buurkes heeft gedurende vele jaren in de maand mei de kerk
schoon gehouden maar heeft aangegeven hiermee te willen stoppen. Bedankt voor jullie jarenlange inzet.
Intussen hebben we ook weer aanvulling in het
team van schoonmakers gekregen. Jacqueline
Schouwenaar gaat Bartje Jansen helpen in de
maanden maart en augustus.
Voor de maand juni zoeken wij nog één of
twee schoonmakers voor de kerkzaal. Een kleine klus, maar die moet wel gebeuren. Wie gaat
dit doen?!!
In de dienst van 19 maart hebben afscheid genomen van Anneke Nijman als koster. Anneke
heeft dat gedaan vanaf 2002. De koster is een
onmisbare schakel in de zondagse eredienst.
De koster is er iedere zondagmorgen als eerste
om er voor te zorgen dat alle praktische zaken
op tijd zijn geregeld en vertrekt als laatste om
de kerk weer verzorgd achter te laten. Anneke
bedankt en wij hopen dat er binnenkort weer
een nieuwe koster in de gemeente opstaat.
Namens het college van kerkrentmeesters
Ab Klein Ikkink
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“ons winkeltje”

Hoeveel hebben we
er al?

Best lekker
hoor tosti
om 7.00 uur

NR .
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moet

Ga je
doen ?

alweeeer
mixen

Sta ik
er ook
nog
op?
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Wie verWie verstopt zich
stopt zich
daar achdaar achter de
ter de
trap??
trap??

NR .

1

Beli
chef opbouw
team.

Opgeruimd staat
netjes
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Zo, dat zit er weer op. Hebben we toch maar mooi gefikst met z’n
allen. Alles goed verlopen, goed verkocht, niet te veel over.
Geweldig toch!
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Mede dankzij onze bakker Jan.
Wil je weten hoeveel we drie jaar geleden gebruikt hebben aan oliebollenmix?
Vraag het aan Jan.
Hoeveel voorraad is er nog ? Vraag het Jan.
Hoe komt het dat de bollen er zo raar lang uitzien? Vraag het Jan ( komt trouwens doordat het deeg veeeeel te lang gerezen had.)
Hoe lang moet het bollenbeslag gemixt worden? Vraag het Jan.
Hoe moet het nu verder?

Wie gaat deze vragen nu beantwoorden?

HOEZO?
Jan stopt met bakken.
Na 13 jaar de opperbollenbakker te zijn geweest, gooit ie de schep in het vet.
Niet dat hij het niet gezellig vindt, niet dat hij het niet meer wil, maar soms gaat
je gezondheid voor.
Gelukkig verdwijnt hij niet uit beeld, meedenken achter de schermen – en de
nodige dingen regelen – blijft hij gewoon doen.

Ah fijn, voor al die vragen kunnen we hem dus gewoon bellen.
NAMENS ONS ALLEN: JAN BEDANKT VOOR HET BAKKEN VAN DE VELE VELE
BOLLEN!!

Kerkdienst gemist?
Kijk – meestal vanaf woensdag – op onze website
www.kerklathum.nl/geluidsopnamen_kerkdiensten
om een kerkdienst in mp3-formaat te beluisteren.

1
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The Passion 2017
The Passion is een hervertelling van de laatste uren van het leven van Jezus in de vorm
van een groot muzikaal evenement. Het
doel is om het grote publiek op eigentijdse
manier kennis te laten maken met het verhaal van Jezus Christus. Het evenement is
daarom via televisie en internet live te volgen. NPO 1 brengt op Witte Donderdag 13
april het verhaal van The Passion live om
20.30 uur. Via internet, Twitter en Facebook
is het evenement te volgen. Je kunt ook
meekijken via een second screen, waarop
nog meer (achtergrond)informatie is te zien
The Passion is een samenwerking tussen de
omroepen EO en KRO-NCRV, de Protestantse Kerk in Nederland, het Nederlands Bijbelgenootschap en de gemeente Leeuwarden.
The Passion wordt geproduceerd door
Eye2Eye Media.
De EO en KRO-NCRV vinden het van groot
belang dat mensen in Nederland het Paasverhaal leren kennen. The Passion is bij uitstek geschikt om een breed
niet-christelijk publiek te bereiken met het lijdensverhaal van
Jezus.
The Passion is dit jaar in Leeuwarden. De bijzonder mooie en
karakteristieke binnenstad
vormt een fantastisch decor
voor The Passion 2017. De route van de processie wordt, om
veiligheidsredenen, niet bekend gemaakt.
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De processie zit inmiddels vol. Wel kun je als
toeschouwer komen kijken op het plein.
Toegang tot het plein is gratis, maar je mag
natuurlijk altijd een gift geven. The Passion
begint om 20.30 uur. Maar wees op tijd,
want als het plein vol is, kun je er niet meer
bij.
Je kunt het gratis armbandje aanvragen via
thepassion.eo-acties.nl/bestel</a>.
Er is gekozen voor Nederlandstalige popmuziek, omdat dit herkenbaar is voor het Nederlandse publiek. Door The Passion zal men
de Nederlandstalige liederen in een heel
nieuwe context beleven. Het paasverhaal
komt op deze manier dichterbij. De teksten
zijn met een ander doel geschreven, maar in
deze context krijgen ze toch een specifieke
lading.
De artiesten hoeven niet perse gelovig te
zijn om aan The Passion deel te nemen. Wel
word ze gevraagd zich te kunnen identificeren met het verhaal wat ze brengen. Het is
de bedoeling dat de artiesten een breed publiek aanspreken en het verhaal van The
Passion kunnen overdragen. Dit wil overigens niet zeggen dat alle artiesten ongelovig
zijn. Er zijn artiesten bij die zichzelf overtuigd christen noemen.

